Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 3 februari 2022, digitalt
Närvarande:

Per-Olof Svensson (Peo) ordf.
Mari Kristiansen (MK)
Göran Carlsson (GC)
Ulf Hallqvist (UH)
Leif Skarenhed (LS)
Klas Forssell (KF)
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vid protokollet

Peo hälsade alla välkomna och förklarade dagens digitala HK-möte öppnat.
Föregående protokoll godkändes.
Läget avs. pågående arbeten i hamnen. Byte av resterande hammarband, som vid besiktning
är underkända, pågår.
Budgetuppdatering. Genomgång med Thomas Rahm 2022 02 07. Avser bl. a. vilken typ av
inkrom vi skall ha i Tallykyes stolpar för att möta ökade elpriser framgent. Detta innebär att
det skall finnas mätare på alla elstolpar, så att alla får betala för den el man förbrukar. Kan
tidigast starta 2023. Ny elkabel till piren kommer även att diskuteras.
Toautsläpp i hamnen har skett nyligen vid brygga A. Den båtägare det gäller har tilldelats en
allvarlig varning eftersom detta är förbjudet.
Spilloljehantering. Renova kan leverera oljefat där man i dessa ställer försluten förpackning.
Sedan hämtar Renova faten. Bef. tråg demonteras av GKSS. Verkar vara en bra lösning tyckte
mötesdeltagarna.
Kungabryggans ombyggnad. Det finns idag två förslag till ombyggnad som ersättning av
badbryggan/pontonen. Peo förslag till ombyggnad godkändes med acklamation och är den
ombyggnad HK går vidare med.
Läget i hamnen. Info av MK. Det finns idag 13 lediga platser. 75 vill hyra ut sin plats
kommande säsong. Det finns kö till båtplats så att platserna kommer säkert att hyras ut.
Stormen häromveckan orsakade ett strömavbrott på piren, annars klarade sej hamnen bra.
Tribunen. Förfrågningsunderlag har översänts till entreprenör avs. nya bärande stolpar mm.
Arbeten beräknas utföras under mars månad innevarande år.
Arbete som bör göras är tvättning av bryggorna. Utförs sannolikt på arbetsdagar.
Arbetsdagar. Hur gör vi att få fler att engagera sej? Kan vi erbjuda något?
Hastigheten i hamnen. Många håller en hastighet över 3 knop. Fler skyltar och info till
företagen som nyttjar hamnen. Info även till de som nyttjar GKSS båtar.
Nästa möte är 2022 03 03 kl. 18.00 i klubbhuset. Fika ansvarig Ulf Hallqvist.
Peo tackade för visat intresse med förhoppning att vi kan träffas i klubbhuset fortsättningsvis
och att vi faktiskt går mot ljusare tider.
Göteborg 2022 03 03
Klas Forssell (sekr.)

